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ВЛАДО БУЧКОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ
НА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИОТ
СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА

ДА Ј

ВРВ
НАВ

А ПРЕСЕЧЕМЕ ПАПОЧНАТА

ЦА СО БАЛКАНСКИТЕ
ИКИ И МИНАТО
Господинот Владо Бучковски е роден на 2.12.1962 година во Скопје. Дипломира на
Правниот факултет во Скопје - правосудна насока во 1986 година, а магистрира во 1991
година. Во 1998 година докторира на тема "Римско и современо заложно право".
Од 1987 до 1988 година работи како стручен соработник во Собранието на Република
Македонија. Во периодот од 1988 до 2002 година работи како наставник, соработник, помлад асистент и асистент на Правниот факултет во Скопје, додека во 2003 година станува
вонреден професор. Од 1998 до 2000 година е член на Државната изборна комисија, а од
2000 до 2001 е претседавач на Советот на град Скопје. Во периодот 13.5. - 26.11.2001 година, во рамките на широката коалициона Влада ја извршува функцијата министер за
одбрана. Од 1.11.2002 година господинот Бучковски е член на Владата на РМ, во која повторно е избран за министер за одбрана. На 15.9.2003 година стана претседател на Правниот совет на Владата. На 26.11.2004 година е избран за лидер на СДСМ, а истиот ден му е
доверен мандат за да формира нова Влада.

Разговорот го водеше: Кокан СТОЈЧЕВ

Господине Бучковски, доколку стратегиски гледаме на внатрешните состојби во
партијата, СДСМ не ги менува своите партнери од коалицијата "За Македонија заедно". Но, овој пат преговорите за составување на листата на кандидати за парламентарните избори со коалиционерите се водеа многу пожестоко и долготрајно. Зошто? Дали тоа беше плод на зголемените апетити на коалиционите партнери или нивните барања се базираа на непропорционалните желби, кои ги засенија реалните политички потреби и можностите на малите партии?
БУЧКОВСКИ: Ние нудиме листа со квалитетни кадри, кои ќе продолжат да ја движат
Република Македонија напред. На листата се наоѓа тим со капацитет. За разлика од политичките опоненти кај кои не го видовме тимот. Зад ВМРО-ДПМНЕ се затскриваат авантуристи, кои веруваме дека граѓаните ќе ги осуетат.
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Зошто се разделивте со Рафет Муминовиќ, односно
што бараше тој, а што Вие му понудивте? И во контекст
на ова, зошто Иван Стоилковиќ толку високо котира на
кандидатската листа, иако во Првата изборна единица
нема многу приврзаници од српската етничка заедница
и како електоратско тело може да ви донесе многу малку гласови?

ВЛАДО БУЧКОВСКИ

БУЧКОВСКИ: Македонија и СДСМ се соочуваат со огромен
предизвик - подготовка на најрегуларните избори во досегашната историја на земјава. Како премиер и претседател на
СДСМ, потполно сум свесен за комплексноста на обврската и
одговорноста која ни претстои. Нема простор за прашања дали изборите ќе бидат беспрекорни - тие едноставно не можат
да бидат поинакви, не само заради јасните пораки кои меѓународната заедница ни ги испраќа во врска со нив. Тие многу
повеќе мораат да бидат кристално чисти заради нас самите,
затоа што е крајно време да ја пресечеме папочната врвца со
балканските навики и минато. Граѓаните заслужуваат сами,
без никаков притисок или манипулации, да одлучат кој и како
ќе ги води во наредните четири години. Никој, ни на сон, не
смее ни да помисли да си поигрува со изборите и гласовите на
граѓаните, бидејќи фер и демократските избори се основата
на секое демократско општество и услов за влез во друштвото
на таквите земји. Во таквите процеси нема простор за ставање
на партиските над националните интереси, без оглед на тоа
колку е некој гладен за освојување на власта. СДСМ била и
останува сериозна и одговорна партија на која й е поважно
какви ќе бидат изборите отколку кој ќе победи на нив. Затоа,
во процесот на усогласување и усвојување на Изборниот законик, направивме сè што е потребно за усвојување на решенија, кои гарантираат подготовка на изборите на најдобар можен начин. Организиравме јавна дебата, се консултиравме со
опозицијата, го направивме секој разумен компромис, се соочивме и со непринципиелен отпор и постигнавме консензус
меѓу шаренилото на желби и очекувања, а при тоа да не се
загрози регуларноста на изборите. Тоа ни беше главен приоритет, за разлика од опозицијата која секогаш на прво место
ги ставаше тесноградите партиски интереси. Најдобра потврда за тоа беше дебатата во Собранието, кога комплетната опозиција се бореше само за вградување на одредби кои им даваат подобра шанса да добијат повеќе гласови. Убеден сум дека граѓаните јасно го забележаа тоа и ќе знаат да го ценат при
гласањето на изборите. Во Изборниот законик се вградија доволно одредби за организирање на фер и демократски избори, но тоа е само рамката во која таквите избори треба да се
спроведат. Сега е потребно сите партии, кои ќе учествуваат на
изборите, да покажат дека се подготвени да се однесуваат
цивилизирано и во склад со тие правила. Секоја партија има
еднаква одговорност во тој процес и нема простор за обидите
на опозицијата однапред да ја префрли одговорноста на само
еден политички субјект или на коалицијата на власт. Не смее
да се заборави дека Државната изборна комисија е независен
орган, кој ќе ги подготви и спроведе изборите под раководство
на претседател, кој ќе биде предложен од опозицијата. СДСМ

БУЧКОВСКИ: Јас сум еден од оние кои помогнаа во формирањето на Обединетата партија на Бошњаците на Македонија,
бидејќи сметам дека таа заедница треба политички да е организирана во земјата. Муминовиќ имаше место во Коалицијата,
но тој одлучи да оди со ДУИ. Доколку стојат заедно зад политичка платформа сè тоа е в ред за една политичка сцена. Но,
доколку причината за одењето на Муминовиќ во коалиција со
ДУИ е врз верски основи, тогаш искрено жалам и еден таков
процес не е добар за иднината на земјата.
Пред официјалното почнување на изборната кампања
Вие го опипавте пулсот на избирачите, поради што од
страна на невладината асоцијација "Мост", заедно со
ВМРО-ДПМНЕ, бевте обвинети дека го кршите Изборниот законик. Како ја оценувате оваа критика која подлежи на законските казнени санкции или мерки?
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е подготвен во фер и отворена политичка борба да докаже
пред гласачите дека имаме и подобра програма и подобар
тим кој ќе ја спроведе во дело. Нема да дозволиме повторувања на сликите од претходните избори, кога од меѓусебните
обвинувања на партиите, граѓаните не можеа јасно да разберат што им се нуди како излез од секојдневните проблеми.
Производот на политичката борба треба да бидат подобри
решенија за начинот на водење на државата, а не сеење магла,
во која граѓаните нема да можат да проценат што е добро а
што не. Сигурни сме дека на граѓаните им е преку глава од
јаловата политичка борба, која не им донесува ништо друго
освен песимизам и апатија. Како претседател на СДСМ тврдам
дека нашите членови, активисти и симпатизери нема да бидат
причина за ниту еден изборен инцидент и во партијата веќе се
подготвува нивна обука за однесување за време на изборите.
Ако сакаме скандинавски избори, мојот пример треба да го
следат и лидерите на другите партии, кои треба исто така јавно да се заложат за истото и да го инструираат своето членство
да се воздржи од било какви неправилности. Одговорно тврдам дека СДСМ нема да потклекне пред желбата за задржување на власта и заради тоа да излезе надвор од правилата за
организирање на изборите. Нема веќе простор за изборна
дволичност и лицемерие во однесувањето за време на изборите - јавни заложби за регуларност и кршење на изборните
правила.

Педесетте најзначајни достигнувања на Владата на СДСМ
претставуваат еден дел од калаузот за парламентарната
трка, а другите, пак, според Вас, го составуваат клучот
за изборите. Колку тие можат да Ви обезбедат некоја реална добитна комбинација за парламентарните избори,
ако економските и политичките показатели Ве товарат
за одделни лоши и поразителни резултати и состојби
во земјава?
БУЧКОВСКИ: Од држава на чекор до граѓанска војна, сега
имаме држава на чекор до членство во ЕУ. Од држава растргната во меѓуетнички судир сега имаме држава во која владее
траен мир. Од економија клекната на колена, презадолжена, и
без аранжмани со меѓународните институции сега имаме намален долг, стабилен економски раст, пораст на општествениот
производ, драстично зголемување на извозот, и аранжмани
со ММФ и Светска банка. Од цела армија невработени сега по
прв пат во 17 години една Влада бележи реално намалување
на бројот на невработените. Од присилни мобилизации сега
зборуваме за неслужење на воениот рок. Од целосна меѓународна изолација сега имаме бројни пријатели во светот. Сите
клучни прашања ги затворивме. Дали ќе нè биде? Дали ќе имаме држава? Дали ќе станеме членка на НАТО и ЕУ? Горд сум

што обезбедивме позитивен одговор на секое од овие прашања, и што денес Република Македонија од земја со неизвесна иднина стана кандидат за полноправно членство во Европската унија. Затоа повторувам: горд сум на нас, горд сум на
граѓаните на Република Македонија, и горд сум на нашата
држава! И среќен сум дека СДСМ им ја врати гордоста на сите
наши граѓани. Македонија е успешна приказна! Но, нашата
приказна не е завршена. Се лажат оние кои мислат дека сега е
лесно, и дека сега било кој може да го преземе управувањето
со државата. Да немаме дилеми: не е сеедно кој ќе биде на
чело на државата, зашто Македонија реално се соочува со
нови предизвици кои повторно ќе ја стават на испит и нашата
решителност и нашата способност. Македонија треба да биде
фактор на стабилност во регионот, особено во пресрет на конечниот статус на Косово, и ревизијата на Уставот на Босна и
Херцеговина. Затоа, реков, Македонија да ја немаше ќе требаше да ја измислиме, ќе требаше да ја создадеме за да биде
фактор на мирот и стабилноста во регионот, да биде епицентар
на европеизацијата на Балканот. Но, како што Македонија е
центар на европеизацијата на Балканот, така СДСМ е епицентар на европеизацијата во Македонија. Но, покрај европскиот
пат, очигледен е и новиот аманет од граѓаните, а тоа е економијата. Транзицијата ја завршивме, европеизацијата веќе нè
внесува во Европа, и сега треба да се посветиме на економијата. Јас сум сигурен дека ќе успееме: ако по настаните во 2001,
кога судбината на државата висеше на конец, успеавме да
обезбедиме втора шанса, сигурно ќе се справиме и со новите
предизвици. Убеден сум дека СДСМ го има капацитетот да ги
надмине сите идни проблеми.
Четиригодишниот мандат на СДСМ беше одбележан со
неколку непредвидливи настани, прво трагичното загинување на претседателот Борис Трајковски, по што мораше да се одржат вонредни претседателски избори на
кои за претседател на државата беше избран поранешниот лидер на партијата Бранко Црвенковски. А, тоа ја
отвори можноста за Ваш избор на сегашната позиција
во СДСМ и, сходно на тоа, Ви беше доделен мандатот да
составите Влада на РМ. И четвртото што се случи е заминувањето на Тито Петковски од партијата. Како сега, од
оваа временска дистанца, гледате на овие значајни фактори, дали тие влијаат врз развојот на партијата и на Вашата политичка кариера?
БУЧКОВСКИ: Довчерашниот другар, а сега господин Тито
Петковски си замина од партијата. Тито има направено многу
грешки. Сите знаеме дека во СДСМ никогаш не било грев да се
размислува поинаку, зашто различностите го претставуваат
богатството на една партија. Но, ова не е "издвоено мислење".
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Предавство на сопствената партија и на своите другари.
Предавствата се прават подмолно и тајно, но никогаш не остануваат тајни. Одовде преку ова интервју на другарот, пардон, господинот Петковски и неговите гласноговорници им
порачуваме: бидете сигурни дека нема да Ви дозволиме да го
вратите Груевски на власт.

ВЛАДО БУЧКОВСКИ

некои медиуми. Со претседателот на Република Македонија и
мој личен пријател немаме недоразбирања. Ние заедно и
тактички работиме на стратешките интереси на Република Македонија.

Тимот кој го наследивте од господинот Бранко Црвенковски не го сменивте, туку му дадовте шанса да се
вклопи во Вашата визија за функционирање на Владата
на РМ. Дали погрешивте или сè уште мислите дека тоа
е најдобриот политички потег, кој во дадениот момент
требаше да се повлече за да можат најдобрите кадри
да раководат со државата?
БУЧКОВСКИ: Не постои тим на Бучковски или на било кој
друг член од Претседателството на партијата. Напротив, има
тим на СДСМ. Тој тим ги предводи листите на парламентарните
избори. За разлика од нас, кај политичките опоненти не видовме тим, нема препознатлив лик.
Вашиот претходник, банкарот Хари Костов, ја напушти
премиерската позиција поради криминалот на коалициониот партнер ДУИ и поради неможноста да функционира Владата. Ако тој не можеше да пронајде дипломатски речник за министрите од ДУИ, како Вие успеавте да создадете работна атмосфера?
БУЧКОВСКИ: Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и
неговите коалициони партнери пред четири година добија
мандат да ја извлечат Македонија од длабоката кал на меѓуетничкиот судир, да ја вратат во коритото на контролата излеаната река на беззаконието, на неморалот, на идеолошката
и партиска супериорност над законот, на нерегуларната и нерегулирана економија, да ја подобрат економската и социјалната крвна слика на општеството и да ја пребродат космичката
оддалеченост на нашата татковина од стандардите и вредностите на европското семејство на народи и држави. Во тоа заедно со ДУИ И ЛДП, убеден сум дека успеавме. Фактите се непобитни.
Во овој период често Ве следеа информациите за Бранковисти или Бучковисти во СДСМ. Колку оваа информација или шпекулација го разединуваше членството
или придонесуваше за создавање непопуларна атмосфера во редовите на СДСМ?
БУЧКОВСКИ: Социјалдемократскиот сојуз не дозволува
никому да ужива во благодетите на власта и привилегиите
заборавајќи го граѓанинот. Во тој заеднички дух и убеденост
дека ја носиме во вистински правец Македонија, во СДСМ не
постои, како што велите, непопуларна атмосфера туку напротив самопрегорна која води кон нова победа на партијата.
Во текот на овие две години, додека ја извршувате
функцијата премиер на Владата на РМ, често пати доаѓавте во судир со претседателот Црвенковски во однос
на некои надворешно политички прашања, на пример,
за решавање на проблемот со границата со Косово
итн. На што се должи ова политичко и државничко разногласие, на факти или на политички сенс?
БУЧКОВСКИ: Морам да Ве разочарам Вас и сите оние што
судирот со Црвенковски и Бучковски им е пуста желба, вашето
прашање се темели на груби дезинформации објавени во

Европа привремено ги затвори границите за Македонија и за другите земји во регионот, а ние сè уште се
стремиме или сонуваме за ЕУ, која никако да го крене
визниот режим за македонските граѓани. Во меѓувреме,
оваа бариера или смена на надворешната политика на
ЕУ ја почувствува Грузија која се сврте кон НАТО. Дали
дојде време да се менува стратешкиот партнер, бидејќи не може да се седи на две столици и да се кокетира,
а за возврат ништо да не се добие?
БУЧКОВСКИ: Тешко е секогаш да почнуваш од почеток.
Тешко е да ја повратиш довербата кога оние пред тебе, ќе се
скараат со пола свет. Не е лесно да го убедиш цел свет дека
тајванската авантура ја направија токму ВМРО-ДПМНЕ, кои нема да дозволиме повторно да се вратат назад. Не е лесно да ги
убедиш нашите пријатели во светот дека нема да дојде власт,
која нашите пријатели од НАТО ќе ги нарекува НАТО агресори.
Македонија денес има пријатели. Стратешки партнер се Соединетите Американски Држави. Тие ја препознаваат и вреднуваат македонската приказна. Оваа Влада ги започна разговорите за либерализација на визниот режим во овој мандат.
Македонските граѓани во Европа ќе патуваат без визи во наредниот мандат на Владата кој ќе го добиеме на претстојните
избори од страна на граѓаните. Покрај тоа очекуваме на наредниот Самит на проширување на Алијансата да добиеме
покана за членство во НАТО. Република Македонија е извозник на мирот и стабилноста. Покрај тоа, таа е лидер во регионот и високо почитувана од светот.
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